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Mając na w zględzie interesy
prawne i handlowe stron
w procedurze kontrolnej i o só b
trzecich wym ienianych
w protokołach nie przekażę
wprost dokum entów
procesu kontrolnego
środkom m asow ego
przekazu, jak sugerują to
niektórzy Radni Rady
Miasta i Gminy Wronki.
(...) Powodowany
dbałością o interes
samorządu lokalnego,
odpow iedzialnością karną
za naruszenie dóbr
osob istych , utratę
spodziew anych
zysków przez podmioty
wym ieniane w protokole
itp. zalecam Radnym
pow ściągliw ość
w ujawnianiu informacji
do końca
me wyjaśnionych.
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Osiedlowy plac zabaw
na O g ro d a c h

Wiele tygodni tablice
leżakowały na trawniku

Kierowcy różnie oceniają wronieckie rondo. Zamiejscowych i
niedzielnych mylą wysepki przed rondem, które sugerują bez
kolizyjne jednokierunkowe pasy jezdni. Wjazd na rondo jest
pewnego rodzaju zaskoczeniem, a obfitość oznakowań stło
czonych na krótkim odcinku drogi zmusza kierowców do mak
symalnego zwolnienia - co jest chyba największym walorem
tego ronda. Bez wątpienia jest to rondo zaprojektowane i wy
konane bardzo estetycznie, co podkreślił gość ostatniej sesji
wronieckiej rady - Zbigniew Ajchler, radny sejmiku, który miał
niemały udział w przekonaniu samorządu wojewódzkiego do
realizacji tego zadania we Wronkach. - Za ten wkład w rozwój
naszej gminy, przewodniczący L. Bartol podziękował młodsze
mu bratu pasła Romualda.
P.B.

To nie Holendrzy budują tunel pod Wartą (jak pytali niektórzy w redakcji po ukazaniu się informacji na ten temat w Kurierku). To firma z Bia*£
Podlaskiej buduje przepust 5 m pod dnem Warty, którym poprowadzony zostanie wodociąg (rura o śr. 200 mm) na Zamość. Prace te związać
są z przyszłym remontem mostu, pod którym obecnie wodociąg jest podwieszony. Całe zadanie, mające kosztować 400 tys. zł, finansuje Urzfl1
Marszałkowski w Poznaniu. Nadzór z ramienia wodociągów gminnych prowadzi inż. Marek Filipowski.

PO SZANSĘ DO PNIEW
„Teatr Piosenki Centrum Kultury Pniewy” w studiu „Giełda” radia Mer
kury Poznań nagrał ostatnio płytę CD z piosenkami folkowymi. Płyta
nosi tytuł „Pójdziemy w pole”. Teatr prowadzą Anna Zalewska-Powalisz i Krzysztof Powalisz. W skład zespołu wchodzą młodzi artyści
z trzech gmin: Dusznik, Pniew, Wronek. W „Teatrze” śpiewają i tańczą
również Anna Jankowska z Chojna (na zdjęciu z lewej) i Monika Arci
szewska z Wronek, do
niedawna Duet Wokalny
Domu Kultury w Chojnie.
Koszty nagrania płyty (5
000 zł) w całości pokryła
gmina Pniewy. W najbliż
szym czasie płyta ma
być wydana przez spon
sorów (jednym z nich ma
być Starostwo Powiato
we w Szamotułach).
te k s t i z d ję c ia : J. J a n k o w s k i

AKTUALNOŚCI
Towarzystwo Nasz Dom to organizacja pozarządowa znana z wielu akcji na rzecz
domów dziecka. Zwróciło się ono do wszystkich szkół w Polsce z prośbą o przepro
wadzenie akcji charytatywnej, która uzyskała patronat Ministra Edukacji Narodo
wej - prof. Edmunda Wittbrodta.

G Ó R A G RO SZA
Celem akcji było zebranie pieniędzy na
wyposażenie nowo powstających rodzin
nych domów dziecka oraz najuboższych
domów dziecka i pogotowi opiekuńczych.
Celem pośrednim, choć nie mniej ważnym,
był cel wychowawczy. Parę groszowych
monet zebrane przez m iliony polskich
uczniów daje szansę na utworzenie duże
go funduszu.
W dniach od 6 -10 listopada, członkowie
Rady Samorządu Uczniowskiego ZS nr 1
pod bacznym okiem opiekuna Mariana Śli
wy, przystąpili do akcji. Zebrali: 1113 mo
net jednogroszowych, 662 - dwugroszowych, 501 - pięciogroszowych, 200 - dziesięciogroszowych, 148 - dwudziestogroszowych, 69 - pięćdziesięciogroszowych, 35 złotówek, 16 - dwuzłotówek, 2 - pięciozło
tówek oraz 2 DM, 10 centów. Zebrano 2749
monet o łącznej wartości 210, 52 zł.
Podobną zbiórkę przeprowadzono w Szkole
Podstawowej w Nowej Wsi. Akcją w tej
szkole opiekowała się Jolanta Nowak,
a zaangażowani byli uczniowie: Katarzyna

Prętczak, Natalia Muszyńska, Martyna Stra
wa, Marzena Świniarska, Julita Pośpiesz
na, Maciej Gendera, Paula Wiśniewska,
Bernadeta Cudaszewska. Zebrano 140 zł 67
gr w postaci 903 monet jednogroszowych,
562 - dwugroszowych, 342 - pięciogroszo
wych, 187 - dziesięciogroszowych, 163 dwudziestogroszowych i 28 monet pięć
dziesięciogroszowych. Do skarbonki trafi
ło też 11 złotówek, 8 dwuzłotówek i dwie
monety pięciozłotowe. Liczba zebranych
monet wyniosła 2458.
Szkoły, które zebrały najwięcej pieniędzy
mogą cierpliwie oczekiwać na nagrody, a
jest wśród nich wielofunkcyjna, profesjo
nalna kserokopiarka od amerykańskiej fir
my DANKA.
Do 20 listopada w całej Polsce zebrano 5
TIR-ów monet o łącznej wartości ok. 2 min
zł. Pieniądze, które napłynęły z 7 tys. szkól,
zostaną przewiezione do Wrocławia na fi
nał akcji charytatywnej - będzie to zapew
ne „największa skarbonka świata”.
K.T. i G.K.

TYI.KO DO KOŃCA ROKIJ!

Grunty na własność
Urząd Miasta i Gminy Wronki informuje, że w chwili obecnej opracowywany jest projekt
nowelizacji ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wie
czystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 1999
r. Dz. U. Nr 65, poz. 746).
Nowelizacja ustawy następuje w celu wypełnienia luki prawnej, jaka powstała na skutek
utraty mocy obowiązującej art. 1 ust.2a, art.5, art.Sa oraz art. 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 cyt. ustawy
w konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r. sygn. akt
K. 8/98
Znowelizowana ustawa umożliwi załatwienie wniosków użytkowników wieczystych
w sprawie przekształcenia, jeżeli zainteresowani złożą wnioski do tut. Urzędu w ter
minie do dnia
31 grudnia 2000 r.
Bliższych informacji udziela Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy Wronki pokój nr 10, 12, teł. 2541 - 135 wew. 110 łub 112.

R edakcja Wronieckich Spraw
w nowym m iejscu
Od poniedziałku (20 listopada) redakcja
zmieniła lokal. Mieści się teraz przy tej sa
mej ulicy Powstańców Wielkopolskich,
lecz pod numerem 28 - w hotelu „Blaszak”.

Sądzimy, że dzięki uprzejmości Telekomu
nikacji już niebawem łączność redakcji ze
światem i Czytelnikami zostanie przywró
cona.

Tymczasowo nie mamy telefonu, ale faks,
którego używaliśmy do tej pory (grzecz
nościowo) ciągle działa (254 16 16).

Jak zapewnił nas Burmistrz, po remoncie
wrócimy do pospomaszowskiego biurow
ca.
redakcja
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P O M N IK
D L A P A P IE Ż A
Niedawno obchodziliśmy 22.rocznicą wy
boru kardynała Karola Wojtyły na Papieża
- napisał kilkanaście dni temu Arcybiskup
Metropolita Poznański - Juliusz Paetz do
kapłanów, sióstr i braci województwa wiel
kopolskiego. Jest to jeden z najdłuższych
i najbardziej znaczących pontyfikatów w
całych dziejach Kościoła. Wprost trudno
wyliczyć wszystkie dokonania Ojca Świę
tego Jana Pawła II - tak wiele zmieniło się
dzięki niemu w Kościele w Polsce, w Euro
pie i na kwiecie. Jako Polacy mamy prawo
do szczególnej dumy, a przede wszystkim
jesteśmy zobowiązania do wielkiej wdzięcz
ności wobec Boga, że właśnie w czasie Ju
bileuszu 2000 lat od narodzenia Chrystusa
na stolicy Piotrowej w Rzymie zasiada nasz
wielki Rodak.
W dalszej części listu arcybiskup podzielił
się swoimi odczuciami i wrażeniami z wi
zyt Papieża w Poznaniu i podjętych kro
ków zmierzających do postawienia w Po
znaniu pomnika Jana Pawła II. Zamysł po
wstał w 1996 roku. Wówczas to zwrócił się
ze stosownym wnioskiem do władz miasta
Poznania. Po wielu dyskusjach związanych
z lokalizacją pomnika, a także jego kształ
tem, ustalono, że stanie on na poznańskim
Ostrowie Tumskim
Pomnik Papieża - dzieło Krystyny Fałdyga
-Solskiej z Łodzi zostanie odsłonięty
26 listop ad a 2000 roku (n iedziela),
0 godz. 10.00 - w uroczystość Chrystusa
Króla.
Stanie się on szczególnie wymownym votum Archidiecezji Poznańskiej z okazji Wiel
kiego Jubileuszu Roku 2000, a jednocze
śnie znakiem naszej wdzięczności i miłości
do Ojca Świętego.
Za pośrednictwem kapłanów, arcybiskup
Juliusz Paetz dziękuje za ofiary, które na
płynęły na budowę pomnika, traktuje je
jako prawdziwy dar serc i zaprasza wszyst
kich Wielkopolan na uroczystości.
____________________________
K.T.

Kolekcjoner
damskiej bielizny?
16 listopada mieszkanka osiedla Mieszka
1 zaw iadom iła policję, że na jednym
z balkonów przebywa podejrzany mężczy
zna. Funkcjonariusze, którzy natychmiast
udali się na miejsce, zatrzymali 24-letniego młodzieńca. Przy mężczyźnie znalezio
no damską bieliznę (m.in. majtki i stanik).
„Kolekcjonera bielizny” nie oskarżono
o kradzież, bo nikt z mieszkańców nie przy
znał się do tego, że coś zginęło.
Urlopowicz
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SPRAWY SAMORZĄDOWE

INFORMACJE

Postępow anie nie zostało poprzedzone
wstępną kwalifikacją.

Urzędu Miasta i Gminy

Terminrealizacji zamówienia-30.10.2001
rok.

tel./fax (0-67) 254 11 35 e-mail: promocja@wronki.wlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można odebrać w siedzibie Urzędu Mia
sta i Gminy Wronki, pokój nr 16.

PRZETARGI

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu
z oferentem jest Inspektor Referatu Tech
niczno - Inwestycyjnego, pani Barbara
Frąckowiak.

Gmina Wronki reprezentowana przez Zarząd M iasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, tel.(0 67)25-41-135, fax.(0 67)-25-41-15
ogłasza przetargi nieograniczone na:
Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wronki wraz z prognozami skutków wpływu ustaleń zmian
planów na środowisko przyrodnicze i obsługą procesu planistycznego
dla terenów:
a/ w obrębie działki nr 218/8 w Nowej Wsi,
b/ w obrębie działki nr 85 i 86 w Cmachowie,
c/ w obrębie działki nr 2813 we Wronkach,
d/ w obrębie działki nr 2223/2, 2224, 2225, 2226 i część 2212 we Wronkach,
e/ położonych w Biezdrowie oraz wokół jeziora Pożarowskiego z terenem
w obrębie Wartosławia i Łubowa.

Prawo dostępu do informacji
i obowiązek ich udzielania
Sąd Najwyższy wydał wyrok (SN III ARN
57/95 z 11.01.1996 r., OSNAP 1996/13/
179), w którym przedstawił swoje stanowi
sko w sprawie dostępności dla obywateli
i prasy dokumentów i protokołów z po
siedzeń komisji organów samorządu te
rytorialnego.
Zdaniem Sądu Najwyższego, określone w
art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z póź
niejszymi zmianami! uprawnienie prasy do
uzyskania informacji o działalności organu
samorządu terytorialnego nie wyłącza wglą
du do akt organu zobowiązanego do udzie
lania informacji, o ile nie sprzeciwiają się
temu przepisy prawa, z których wynika nie
dopuszczalność ich udostępnienia, w szcze
gólności ze względu na ochronę tajemnicy
państwowej i innej tajemnicy chronionej
ustawą oraz dóbr osobistych zaliczanych do
sfery prywatności, nie wiążącej się z dzia
łalnością publiczną.
Sąd zważył, iż w polskim ustawodawstwie
brak jest przepisów gwarantujących obywa
telom prawo podmiotowe powszechnego
dostępu do akt organów administracji pu
blicznej, lecz nie można równocześnie przy
jąć, że istnieje ustawowy zakaz udostępnia
nia obywatelom takich akt. Należy zatem
stwierdzić, że wniosek mieszkańca gminy
o udostępnienie akt urzędowych powstałych
w związku z pełnieniem przez zarząd funk
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cji organu wykonawczego (rady) gminy
powinien być uwzględniony przez pracow
nika urzędu, o ile nie sprzeciwiają się temu
przepisy prawa. Za takim stanowiskiem
przemawia zarówno szczególny status
mieszkańców gminy, którzy z mocy prawa
tworzą wspólnotę samorządową, a zatem
są zainteresowani posiadaniem informacji
o wykonywaniu przez zarząd jego ustawo
wych kompetencji dotyczących pośrednio
lub bezpośrednio, rzeczywiście lub poten
cjalnie, ich interesów prawnych lub fak
tycznych, a nadto rozwiązania przyjęte w
prawie europejskim, które gwarantują oby
watelom prawo dostępu do informacji fakt!
będących w posiadaniu organów admini
stracji publicznej.
W kwestii wyznaczonych art. 15 ust. 2 pkt
3 ustawy o pracownikach samorządowych
granic wykonywania przez pracownika sa
morządowego obowiązku udostępniania
akt zarządu gminy związanych z pełnie
niem przez zarząd funkcji organu wyko
nawczego gminy, Sąd Najwyższy jest zda
nia, że zawarte w tym przepisie sformuło
wanie „jeżeliprawo tego nie zabrania " nie
podlega wykładni rozszerzającej. Należy
przyjąć, że pracownik samorządowy może
odmówić mieszkańcowi gminy dostępu do
takich akt tylko w przypadku, gdy z prze
pisów prawa wynika, że udostępnienie nie
których kategorii akt będących w posiada
niu zarządu gminy jest niedopuszczalne.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zama
wiającego w Sekretariacie UM i G, pokój
nr 6 do dnia 08.12.2000 r. do godz. 1000
w odpowiednio opisanych i zabezpieczo
nych kopertach.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2000
r. o godz. 1030 pokój nr 4.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci,
którzy:
1/spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.2
Ustawy o zamówieniach
2/ spełniają warunki określone w specyfi
kacji istotnych warunków zamówienia.

Zdaniem SN, efektywne, zgodne z reguła
mi demokratycznego państwa prawnego,
urzeczywistnianie wolności prasy wymaga
zagwarantowania jej nie tylko prawa pozy
skiwania informacji od instytucji publicz
nych w tym znaczeniu, żc instytucje te prze
kazują prasie na jej żądanie komunikaty
zawierające określone dane o ich działal
ności. Wymóg rzetelnego i niezbędnego w
państwie prawnym informowania obywa
teli o istotnych dla nich działaniach admi
nistracji publicznej nakazuje przyjąć, że
określone w art. 4 ust. 1 Prawa prasowego
uprawnienie prasy obejmuje również pra
wo żądania dostępu do akt organu zobowią
zanego do udzielenia informacji. Podobnie
jak odmowa udzielenia informacji, także
odmowa udostępnienia prasie akt urzędo
wych może nastąpić jedynie ze względu na
ochronę tajemnicy państwowej i służbowej
oraz innej tajemnicy chronionej ustawą.
SN stwierdził, iż w interesie Rzeczypospo
litej Polskiej leży gwarantowanie prasie jak
najszerszego dostępu do informacji będą
cych w posiadaniu organów i instytucji pu
blicznych, rozumianego jako prawo do uzy
skania informacji nie tylko w formie prze
kazu ustnego, pisemnego czy w innej po
staci od obowiązanego organu, lecz także
poprzez wgląd do akt powstałych w rezul
tacie jego działalności. Wszelkie ustawo
we ograniczenia wolności prasy, w tym pra
wa do informacji, nic mogą być interpreto
wane rozszerzająco, bowiem narusza to tak
że prawo obywateli do rzetelnej informacji
i zasadę jawności życia publicznego.
/CMWP/
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WYWIAD
O spraw ach m ieszk an iow ych , które zaw sze b u d ziły w iele em ocji, G rażyna K aźm ierczak rozm aw ia z A lfredem
Piotrowskim, dyrektorem Przedsiębiorstwa Komunalnego, które jest jedynym administratorem kom unalnych zasobów
mieszkaniowych na terenie całej gminy.

D n o q i E itu d E R y
- Panie dyrektorze, na spotkaniu lokato
rów mieszkań komunalnych oraz na spo
tkaniu radnych TMZW z mieszkańcami
padło wiele pytań, na które z pewnością
chcieliby znać odpowiedź także inni lo
katorzy. Proszę mi powiedzieć, jaką kwo
tę czynszu PK przeznacza na remonty
swoich budynków?
- To nie tak. Wszystkie opłaty czynszowe
razem zliczone powinny dać kwotę 23 tys.
zł., którą co miesiąc powinniśmy odprowa
dzić do gminy. Tak się jednak nie dzieje.
Do dziś zadłużenie wynosi ok. 100 tys. zł.
Zarząd MiG przekazuje nam w corocznym
budżecie pieniądze na remonty.
- W ilu budynkach w tym roku przepro
wadzono remont?
- W 2000 roku przeprowadzaliśmy remon
ty w 36 budynkach na łączną kwotę 153.471
z ł , do wydania mamy jeszcze ok. 30 tysię
cy.
- W tym roku PK przejęło też mieszka
nia nauczycielskie prowadzone dotąd
przez SAPO...
- Jest to kilkanaście mieszkań w całej gmi
nie: w Popowie, Chojnie, Biezdrowie, No
wej Wsi, Wronkach. Budynki są raczej w
słabym stanie technicznym.
- A co z budownictwem socjalnym? Ile
takich mieszkań przekazała panu gmina
w administrację w ostatnich latach?
- Budownictwo socjalne to zadanie gminy.
W ciągu ostatnich dwóch lat przekazano
nam 12 mieszkań, przy obecnym zapotrze
bowaniu ok. 180.
- Czy Przedsiębiorstwo prowadzi plan
remontów?
- Corocznie taki plan sporządzamy i odda
jemy Zarządowi MiG do akceptacji. Po za
twierdzeniu budżetu uszczegóławiamy go.
Problem leży w ustaleniu priorytetów. Jak
wynika z naszych dokumentacji, 80 % do
mów to budynki przedwojenne. Aby zacząć
porządkować tę sprawę, należy mieszkań
ców wykwaterować na czas remontu, a do
tego potrzebne są lokale zastępcze.
Uważam, że budownictwo socjalne jest
konieczne. Na rok 2001 przedstawiliśmy
zapotrzebowanie na sumę 2.980.600 zł (w
tym roku dostaliśmy 10% potrzebnej kwo
ty). 1 tak: 940.000,- zaplanowaliśmy na re
monty budynków najemnych, 1.280.000
potrzebujemy na remonty budynków będą
cych współwłasnością gminy, 75.000,- pla
nujemy na zawory cieplne C.O. w miesz
kaniach, w których jest C.O., na inne po
trzeby zaplanowaliśmy 670.000,-. Plan roz
pisany jest dokładnie na budynki (wg zgło
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szeń lokatorów i inspektora PK). Co roku
inspektor nadzoru przegląda te budynki i
potrzeby zapisuje w księgach budynków.
Na razie remonty wielu z nich są w sferze
marzeń.
- Czy był wykonany kiedyś we Wronkach
k apitalny rem ont całego budynku?
Mieszkańcy zwracali na to uwagę. Pro
ponowali, by co roku remontować jeden
budynek.
- Do tej pory się to nie zdarzyło. Przypomi
nam, budynków jest 94. Nie jesteśmy w sta
nie tego przeprowadzić. Udowodnię to na
przykładzie budynku na Poznańskiej 49
(w którym mieszkał kiedyś pan Mackie
wicz). Całkowity koszt remontu tego bu
dynku to 890.000,- (to czteroletni nasz bu
dżet) przy czym w grę wchodzi remont ele
wacji zewnętrznej, częściowa wymiana sto
larki okiennej i drzwiowej, remont klatki
schodowej i pralni, budowa instalacji ka
nalizacyjnej wraz z przyłączem, rozbiórka
grożących zawaleniem budynków gospo
darczych i budowa nowych. Z tej kwoty lo
katorzy powinni zapłacić 31%, gmina 69%.
- Mówił pan o zaległościach płatniczych,
co robicie z dłużnikami?
- Żarty się skończyły. Są jednak tacy, któ
rych zadłużenie sięga 10 tys. zł. Staramy
się, by zaległości spłacili w ciągu umówio
nego czasu. Nawet gdy mamy nakaz eks
misji, nie mamy dokąd lokatorów wypro
wadzić.
- Ile budynków przeznaczonych jest do
sprzedaży?
- Tego nie wiem, o tym decyduje Zarząd
MiG, niemniej jednak nie robimy przeszkód
mieszkańcom, gdy chcą dom wykupić.
Gmina powinna być zadowolona z tego, że
mieszkańcy chcą sami dbać o swoje domy,
co jest ich obowiązkiem, gdy je wykupią.
W tym roku ze stanu gminy zeszło kilka
domów.
- Pieniądze ze sprzedaży mieszkań wę
drują..?
- ... do kasy gminy, podobnie jak czynsze.
- Dlaczego mieszkańcy domów przy ul.
Poznańskiej 13 i 30 oraz Powstańców
Wlkp. 21 i 22 narzekają na horrendalne
stawki czynszu?
- Wysokie należności wzięły się stąd, że
lokatorzy m uszą ponosić pełne koszty
ogrzewania budynku. Ciepło na Powstań
ców 21 i 22 dostarczała kotłownia po Spomaszu i było ono trzykrotnie droższe od
ciepła z Arniki, poza tym w soboty i nie
dziele nie było go w ogóle. Czyniliśmy za
biegi w Radzie MiG, by znalazły się środki

Alfred Piotrowski, dyrektor
Przedsiębiorstwa Komunalnego
na nowe kotłownie. Dziś są one faktem,
podpisaliśmy też umowę na dostarczanie
gazu i mamy nadzieję, że koszty te spadną,
ponieważ piec jest zautomatyzowany i dzia
ła w zależności od temperatury na dworze.
Dopóki jednak nie będziemy mieli rachun
ku za gaz, nie możemy zmniejszyć kosz
tów. Lokatorzy powinni potraktować to jako
zaliczkę. Nadpłatę zwrócimy. Podobnie jest
na Poznańskiej 13 i 30. Dziś część miesz
kańców ma swoje piece. Nie możemy jed
nak dopuścić do tego, by mieszkańcy, pa
ląc w piecach, potruli sąsiadów, a takie za
grożenie tam występuje. Wymieniliśmy
kotły na nowe - miałowe, co z pewnością
też obniży koszty.
- Mieszkańcy pytają, dlaczego PK nie
odpowiada na pisma?
- Staramy się odpowiadać na wszystkie pi
sma lokatorów. Może się jednak zdarzyć,
że kogoś pominiemy, jednak na pewno nie
złośliwie. Może też być tak, że sprawa wy
kracza poza nasz zakres kompetencji i prze
kazujemy ją właścicielowi, czyli do Zarzą
du MiG. Wówczas nie możemy odpowia
dać za dalszą drogę pisma.
- O sta tn io , na sp otk an iu radnych
TMZW, stanął pan oko w oko z miesz
kańcami - lokatorami administrowanych
przez PK budynków. Co pan sądzi o ta
kich spotkaniach?
- Trochę się zdziwiłem napastliwością lu
dzi. Jednak uzmysłowiłem sobie, że takie
spotkania są potrzebne. Można na nich
wyjaśnić wiele nurtujących spraw. Niektó
re problemy i dla mnie były zaskoczeniem.
- Weźmie Pan udział w następnych?
- Jeśli zostanę zaproszony, tak.

5

WSPOMNIENIA
ył rok 1941. Wojna szalała. Niemcy
codziennie naklejali ogłoszenia,
znacząc kolorowymi chorągiewkami
front, który zwycięsko zdobywał sąsiednie
państwa. Byliśmy już po wywłaszczeniu z na
szej własności, którą zajął Niemiec z Berlina,
esesman Max Bossę z żoną Hertą, bezdzietni.
Był tak wspaniałomyślny, że pozwolił zabrać
cały nasz majątek. Zamieszkaliśmy u stryja
mojego męża, Jakuba Grupińskiego, obecnie
ulica Sierakowska, a wtedy Ztirkerstrasse.

B

Nasza rodzina składała się z sześciu osób.
Rodzice męża i my z dwójką synów: Jerzy 3 lata i Jan - pół roczku, malutki. Zamieszka
liśmy w jednym pokoju z kuchnią, a rodzice
w podw órzu dostali pokój. C iężkie
i smutne było życie. Nędzna żywność
i odzież były na kartki. Żyliśmy stale w stra
chu przed wywiezieniem. Najpierw wywie
ziono wszystkich Żydów. Potem całe kupiectwo. Wiedzieliśmy, że teraz kolej na rzemio
sło. Mąż był stolarzem, więc zrobił wielkie
walizy - jedną dla nas, drugą dla rodziców.
Te walizy były stale zapakowane i służyły
nam całą wojnę, jedyny nasz dobytek.
W dniu 22 listopada 1941 roku godz.czwar
ta rano, nie spodziewając się niczego, by
łam już ubrana i przygotowywałam robo
cze ubrania męża. Nagle usłyszałam dobi
janie się do drzwi, obudziłam więc męża
mówiąc: ubieraj się szybko, bo przyszli nas
wyrzucić!
Jeszcze dziś, po 58 latach, widzę zdenerwo
wanego męża, cały się trząsł, nie mógł się
ubrać. Ja natomiast byłam bardzo zrówno
ważona, myślałam, że wreszcie przyszedł ten
oczekiwany dzień i podzielimy losy naszych
rodaków. Otworzyłam drzwi, stał esesman,
policjant i znajomy Niemiec, urzędnik z Ma
gistratu z listą w ręce i bardzo głupią miną.
Esesman był bardzo zdziwiony, że o tak wcze
snej porze byłam kompletnie ubrana. Powie
dział, że w dwadzieścia minut mamy być
gotowi do wyjazdu, wozy sąjuż podstawio
ne, wolno zabrać tylko pościel z dziecinnego
łóżeczka i osobistą odzież.
Poszli łomotać do drzwi naszych stryjów Ja
kuba i Marii Grupińskich i do naszych rodzi
ców, którzy mieszkali w podwórzu. Po chwili
wrócił esesman do naszego mieszkania,
usiadł na moje łóżko, wyciągnął notes i spi
sywał nas, pytając o daty urodzeń. Był za
skoczony, że rozmawiam dobrze po niemiec

ku. Odpowiedziałam mu, że teraz nie mam
głowy, kiedy kto się urodził, że w Magistra
cie jesteśmy zameldowani, to się dowie. Za
pytałam, jaka dzisiaj pogoda, a on na to: dla
czego pytam? Ja mówię: bo muszę wiedzieć,
jak dzieci ubrać. Ubrałam Jerzyka, a mały
sześciomiesięczny Janek obudził się, schwy
cił się łóżeczka, zaczął podskakiwać i śmiać
się do esesmana, a on go pogłaskał po buzi.
Małemu na pewncKpodobał się mundur.

Byliśmy gotowi do podróży w nieznane,
wypchnięto nas z ciepłego mieszkania, że
byśmy czasem czegoś jeszcze nie zabrali.
Przed domem stał wóz w drabiny (jak do
żniw), wymoszczony słomą. Siedzieli już
rodzice i stryjowie, staruszkowie zbliżają
cy się do 80 lat życia. Spracowani, trzęsą
cy się z zimna i strachu. Przyjechaliśmy na
Rynek, tam stało już kilka wozów takich
jak nasz, a przy każdym dwa konie, ludzie,
bagaże. Było ciemno i bardzo zimno.

Mąż często schodził z wozu z trzyletnim
Jerzykiem i szli pieszo by się zagrzać i zno
wu na wóz wchodzili. Ja miałam pod pal
tem kożuszek, który sama sobie uszyłam
z myślą, że będzie potrzebny. Przydał się
bardzo: wsunęłam małego Janka pod ko
żuszek, przytuliłam, jeszcze wtedy go kar
miłam. Ale tego dnia nic nie jadłam ani pi
łam, to nie miałam już pokarmu. Mały był
zły i niespokojny, pogryzł mnie do krwi,
bo wyjątkowo od czterech miesięcy miał
cztery zęby, co rzadko się zdarza.
Około południa przyjechaliśmy do Ostroroga, tam na rynku kazali wejść do jakiegoś
lokalu, coś zjeść, kto miał i skorzystać z ubi
kacji. Po godzinie jechaliśmy dalej w nie
znane, tylko policja wiedziała dokąd. Jecha
liśmy długo, mijając po drodze zaśnieżone
pola, cmentarze. Zazdrościłam tym, co spo
czywali w grobach, że mająspokój, a my się
tak męczymy.
Zrobiło się ciemno, może była godz. 18.00
19.00, dojechaliśmy do jakiejś wioski. Były
to Duszniki. Wyładowano nas z bagażem na
jakimś placu, wozy wracały do Wronek.
Mieszkańcy Dusznik, z naftowymi latarnia
mi w rękach, przyszli nam z pomocą. Nie
które rodziny zamieszkały w szkole, inne
różnie, jak popadło, żeby mieć tylko dach nad
głową. Rodziców i stryjów zabrała rodzina
Kaczmarków. Był to duży gospodarz, miał
dorosłe piękne córki. Myśmy byli w najgor
szej sytuacji, bo z dwójką małych dzieci.
Wreszcie zlitowała się nad nami biedna ko
bieta, Helena Roszyk. Miała tylko mały po
kój i małą kuchnię, ale miała wielkie i dobre
serce. Mąż jej był wywieziony do Niemiec
do pracy. Miała dwóch synów: starszy czte
ry lata, imienia nie pamiętam, a młodszy
może dwa lata, miał na imię Tadziu. Zawsze
tak go kochała, tuliła i mówiła: „Tadziu, ser
ce moje, niebieściutkie oczka taty”.

Okazało się, że tej nocy ewakuowano całe
rzemiosło z Wronek i okolicznych wiosek,
kowale, szewcy itd. Tego dnia była fatalna
pogoda, padał deszcz i marzło, szosa była
pokryta lodem jak szkło, koniom rozjeżdża
ły się nogi, tak że z trudem ciągnęły wozy.
Jechaliśmy pod eskortą policji w mundu
rach, na głowach mieli żelazne kaski tzw.

Jak weszliśmy, to w kuchni paliła się mała
lampka naftowa wisząca na ścianie, stało łóż
ko, w którym spaliśmy w trójkę - Jerzyk w
środku, by nie zmarzł, a Janek w swoim
wózku, który było mam wolno zabrać. W
kącie stał okrągły żelazny piecyk z długą mrą
do komina. To było ogrzewanie na całe
mieszkanie i zarazem gotowanie. (cdn.)

kontrolowanej - burmi
strzowi Kazimierzowi
M ichalakowi, który
zapoznał srę z dokumentem i go przyjął, skła
dając na nim swój podpis. 10 listopada, przed
sesją Rady protokół otrzymał przewodniczą
cy Rady, Leszek Bartol, o czym poinformo
wał radnych. Oznajmił, że Burmistrz ma 7
dni na ustosunkowanie się do protokołu i
złożenie wyjaśnień, po czym protokół będzie
dostępny a radni otrzymająjego kserokopię.
Gdy 17 listopada zainteresowani radni i
dziennikarze udali się do Biura Rady po pro
tokół, zamiast niego otrzymali oświadczenie
Przewodniczącego Rady. Panu Bartolowi -

krótko mówiąc - protokół się nie podoba.
Widzi “konieczność zweryfikowania oceny
prawnej przebiegu i wyników kontroli"...
Jeżeli ktoś ma coś weryfikować - to Rada,
bo ona wydała dyspozycję albo też strona
kontrolowana. Protokół powinien trafić do
radnych a zastrzeżenia i uwagi w nim zawar
te - przedmiotem debaty na forum Rady, to
ona powinna wyciągnąć z kontroli wnioski.
Nie rozumiem postępowania pana przewod
niczącego, które wykracza poza jego kom
petencje - mówi I. Fowie.
21.11.2000 r. protokół był nadal niedostęp
ny. (cdn.)
P. Bugaj

Joan n a G ru p iń sk a

W y s i e d l e n ie
22 X I 1941roku
Mąż w tym czasie poszedł pomóc rodzi
com i stryjom w pakowaniu. Esesman też
wyszedł na chwilę, więc ja szybko wyjęłam
prześcieradła z łóżek i włożyłam do worka,
gdzie była pościel z dziecinnego łóżeczka.
Byliśmy cztery lata po ślubie, miałam pięk
ną bieliznę, porcelanę, garnki - wszystko
musiałam zostawić. Po chwili esesman wró
cił, odrzucił poście! na łóżkach i powiedział
po niemiecku: tu brakną prześcieradła, na
tychmiast je włożyć rozkazał, bo inaczej nie
pozwoli mi nic zabrać. Powiedział: tu zaraz
będą mieszkać ludzie, oni też chcą spać na
prześcieradłach. Byłam przerażona, otworzy
łam walizkę, wyjęłam dwa nowe, piękne
prześcieradła i włożyłam do łóżka.

J A W N O Ś Ć U T A J N IO N A
Podczas sierpniowej sesji Rady MiG Wron
ki (22.08.2000) radni zlecili Komisji Rewi
zyjnej przeprowadzenie kontroli przetargów
i ich realizacji odnośnie: rozbiórki 3 obiek
tów po byłej meblami, rozbiórkę kiosku przy
ul. Poznańskiej i rozbiórkę pawilonu przed
muzeum. Przewodniczącym zespołu kontro
lnego był Włodzimierz Piwosz.
Dziewięciostronnicowy protokół, podpisany
przez kontrolujących i przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady-Ireneusza Fowie,
został przekazany kierownikowi jednostki
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pickelhauby, byli uzbrojeni, jechali wierz
chem na koniach. Przypomniało mi się, jak
Polaków w kibitkach wywożono na Sybir.
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WSPÓŁCZESNOŚĆ

„A lkohol kradnie w olność"
Pod takim hasłem, w poniedziałek, 20 li
stopada odbyło się spotkanie z rodzicami.
Na miejsce rozmów wybrano młodzieżo
wy klub „A lternative” m ieszczący się
w podziemiach muzeum przy ul. Szkolnej
- klub, w którym obowiązuje zakaz picia
i palenia, w którym młodzież bezpiecznie
może spędzić czas.
Frekwencja była nieco większa, niż na
ostatnim spotkaniu. Tym razem przyszło
7 osób - mimo informacji na plakatach,
w prasie lokalnej i w ogłoszeniach parafial
nych. Prelegenci z Gminnego Ośrodka Pro
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Al
koholowych - Roman Pomianowski i Ar
tur Firlet - uszanowali trud dojścia nielicz
nej grupy i niemalże przez dwie godziny,
krok po kroku przedstawiali najnowsze
wyniki badań przeprowadzone wśród na
szych 15-, 17-latków. Ukazali, że problem
w naszym mieście istnieje, że wyniki ba
dań są zbieżne z badaniami ogólnopolski
mi. Niepokój budzi fakt, że rodzice zaab
sorbowani codziennymi problemami nie
dostrzegają zagrożeń lub nie chcą ich wi
dzieć.

A z badań wynika, że ju ż dzieci ośmiolet
nie sięgają po alkohol i to w obecności ro
dziców - symboliczna lampka szampana,
kilka łyków piwa, to przecież w odczuciu
wielu dorosłych nic takiego. fUstawa mówi:
kto podaje alkohol nieletniemu, podlega
karze/ Dziecko, mając wcześniejsze przy
zwolenie, śmielej sięga po rozluźniające
trunki w towarzystwie kolegów, na wyciecz
kach szkolnych, biwakach co może potwier
dzić wielu nauczycieli.
Z analizy danych wynika, że wśród napo
jów dominuje piwo - spożywało je (z po
pulacji 460 badanych osób) 42 % dzieci
szkół podstawowych i 55 % szkół średnich.
Poza piwem sięgają także po wino i wódkę
(32 % SP i 42 % SS).
Niepokoi fakt, że młodzież nie potrafi od
mówić przyjęcia alkoholu od częstujących
nim kolegów, bo boi się odrzucenia przez
grupę, negatywnej oceny rówieśników. Tra
gedia tkwi w tym, że młodzi uzależniają się
bardzo szybko: 15-latek uzależnia się już
w wieku 17 lat. Kolejny problem tkwi
w tym, że obecnie nie ma skutecznych me
tod leczenia młodocianych alkoholików.

MOWOŚĆ! KOMUNIKAT
Wielkopolskiego Zakładu Gazowniczego
Szanowni Państwo - Mieszkańcy Wronek!

stwo ich użytkowania:

Oferta promocyjna Wielkopolskiego Zakła
du Gazowniczego na instalację ogrzewania
gazowego przewidywała demontaż pieca
węglowego i odcięcie go od instalacji c.o.
Był to jeden z warunków skorzystania
z naszej oferty. Wychodząc naprzeciw ocze
kiwaniom Państwa, szczególnie w zakre
sie rozłożenia na etapy modernizacji syste
mu grzewczego w budynku - przy realiza
cji naszej oferty promocyjnej odstępujemy
od wymogu demontażu kotła węglowego.
Dopuszcza się pozostawienie pieca węglo
wego bez odcinania go od instalacji c.o. jeżeli istnieją ku temu warunki techniczne.
Jednocześne posiadanie obu pieców wiąże
się jednak ze ściśle określonymi zasadami
montażu i eksploatacji urządzeń, które są
bardzo ważne ze względu na bezpieczeń

1. Obydwa piece musza pracować u ukła
dzie otwartym instalacji c.o. (z naczyniem
wzbiorczym) i każdy z nich musi posiadać
własny przewód kominowy.
2. Nowoczesne kotły gazowe są przystoso
wane i certyfikowane do układu zamknię
tego c.o. (na tabliczce znamionowej kotła
znak DT). Do pracy w układzie otwartym
c.o. można taki kocioł dostosować - czyn
ność tę może wykonać wyłącznie upraw
niony serwisant producenta kotła.
3. Chcąc korzystać zamiennie z pieca wę
glowego, należy bezwzględnie pamiętać
o dokonywaniu odpowiednich przełączeń,
gwarantujących bezpieczną eksploatację.
Przede wszystkim należy sprawdzić przed
uruchomieniem kotła, czy są otwarte zawo
ry zasilania i powrotu na instalacji wodnej

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Współpracownikom i Delegacjom zakładów pracy
oraz wszystkim, którzy przyjęli komunię świętą
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

śp. Andrzeja Kaźmierczaka
serdeczne podziękowania składają:
sy n o w ie z ro d zin a m i
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Póki co, Wronki są miastem w miarę bez
piecznym. Straż Miejska nasila swoje kon
trole w dni wolne od zajęć szkolnych,
współpraca z Policją jest dobra, a mimo to
mamy dowody wandalizmu, kradzieży,
gwałtów, bójek, wulgaryzmów i agresyw
nych zachowań - zdecydowaną przyczyną
takich zachowań jest alkohol.
50 % rodziców pozwala młodocianym na
przebyw anie poza domem po godzinie
22.00, 49 % nie wie, co ich dziecko w tym
czasie robi. Tym razem może jeszcze się
udało, wrócili do domu, są wśród was - cali
i zdrowi? - oby jak najdłużej.
Zło nie śpi. Zechciejmy uwierzyć, że pa
pieros, kieliszek z trunkiem, działka nar
kotyku w rękach naszego dziecka to począ
tek tragedii. Bądźmy czujni, zwolnijmy
bieg za pieniądzem, pochylmy się nad na
szym dzieckiem, znajdźmy czas na spokoj
ną i rzeczową z nim rozmowę. Nie prze
chodźmy również obojętnie obok tych, któ
rzy łamią prawo, którzy za cenę zysku udo
stępniają te środki. Bądźmy wdzięczni tym,
którzy przekażą nam sygnały o początku
tragedii naszego dziecka. Postarajmy się
z nimi współpracować.
Krystyna Tomczak

kotła. Przy zamkniętych zaworach po roz
grzaniu kotła może dojść do jego rozerwa
nia i wybuchu.
4. Na bieżąco należy sprawdzać i uzupełniać
ubytki wody w układzie grzewczym otwar
tym (poprzez przelew z naczynia wzbiorczego). Brak wody może spowodować zniszcze
nie instalacji grzewczej i kotła.
5. Zaleca się, aby kocioł gazowy zainsta
lowany był w innym pomieszczeniu, niż
kocioł węglowy. Powstający kurz i pył wę
glowy jest szkodliwy dla precyzyjnych
układów sterowania w kotle gazowym.
Zapraszamy do

PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA
we Wronkach
w każdy poniedziałek i środę
w godz. 11.00 - 17.00
przy ul. Ratuszowej 3
(zaplecze ratusza)
tel.: 0-607 23 31 23

DYPLOM
z Agrotuiystyki
W sobotę, 25 listopada o godz. 10.00
w sali WOK przy ul. Poznańskiej
odbędzie się uroczyste zakończenie
Kursu Agroturystycznego
połączone z wręczeniem świadectw
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SPOJRZENIA

A m ic a ła m ie
P r a w o p r a so w e
K ibice pytają, d la c z e g o .n ie piszem y
o sportowej Arnice. Otóż redaktor sporto
wy, kolega Artur Hibner przebywa na urlo
pie, a na dodatkowe wynagrodzenia dla re
daktora wydawcy nie stać. Tę pracą mógł
by wykonać redaktor i fotoreporter Paweł
Bugaj, ale on nie ma wstępu na stadion o czym każdorazowo informują go służby
ochroniarskie, gdy okazuje im legitymację
prasową.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej (wydawca gazety) zwróciło się listow
nie do prezesa Wojciecha Kaszyńskiego
o wyjaśnienie sprawy. Niestety, upłynęły
trzy tygodnie, a odpowiedzi nie otrzymali
śmy. Pan prezes odmówił też redaktorowi
Bugajowi spotkania i rozmowy. Mamy nadziejęjednak, że Czytelnikom wyjaśnienia
nie odmówi.
G.Kaźmierczak

PIEŚNI W Y M OJE
6 listopada młodzież Zespołu Szkół nr 1
wypełniła kino, aby w ramach spotkań mu
zycznych organizowanych przez Pm Sym
fonikę posłuchać nastrojowych jesiennych
pieśni i muzyki naszych narodowych twór
ców. W programie były między innymi pie
śni Mieczysława Karłowicza, przedstawi
ciela Młodej Polski i twórcy nowoczesne
go stylu symfonicznego; Stanisława Mo
niuszki, twórcy polskiej opery narodowej
i liryki pieśniarskiej oraz Ignacego Pade
rewskiego, wirtuoza światowej sławy, kom
pozytora i polityka.
Program prow adził Antoni Hoffmann,
a solistami byli artyści Teatru Wielkiego
z Poznania.
Z muzyką należy obcować, a wówczas jest
szansa, że coraz bardziej będziemy ją ro
zumieć, z czasem może stać się lekarstwem
na coraz częściej pojawiające się depresje
i zbyt pobudzony system nerwowy. Wiedzą
o tym nauczyciele i dyrekcja szkoły, dlate
go koncerty organizowane są średnio co
dwa miesiące. Zdecydowanie większa część
młodzieży odbiera je sympatycznie i chęt
nie w nich uczestniczy.

W RĘCZONO
AKTY
15 listopada, w czasie spotkania Rad Pe
dagogicznych we wronieckich Zespołach
Szkół nr 1 i nr 2, wszyscy nauczyciele otrzy
mali akty nadania stopnia awansu zawodo
wego. Akty na stopień nauczyciela miano
wanego wręczał starosta, Paweł Kowzan w
towarzystwie Jana Stefaniaka, a na nauczy
ciela kontraktowego - dyrektorzy szkół
Dariusz Staszak i Ryszard Firlet. Kilku na
uczycieli rozpoczęło już odbywanie stażu
na stopień nauczyciela dyplomowanego.
K.T.
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Z MAŁA RO ZM OW Y
- Gdyby kózka nie skakała... - zanuciła
Mała, wymachując mi przed nosem gazetą
powiatową.
- Nie mam nastroju do żartów... - poinfor
mowałam dzieciaka. Na stole przede mną
leżała tabletka od bólu głowy.
- A powiedziane jest: pokorne cielę dwie
matki... - Mała nie przejęła się zbytnio
moim oświadczeniem. - A trzeba było drą
żyć niewygodne tematy, podpadać znaczą
cym personom, w wolność prasy się ba
wić... - chichotała w najlepsze. - Laurka
się nie podobała...
- O czym ty mówisz? - Walczyłam z iryta
cją i chęcią sięgnięcia po tabletkę. - Jaka
laurka?
-Ł adne zdjęcia, miłe sprawozdania, ple—ple
i cacy... Prawdziwej prasy się zachciało...
-Jakiej praw
dziwej prasy?
Możesz jakoś
przystępniej?
- P rzenieśli
ich - uroczyście obwieściła Mała.
- To znaczy kogo? - W głowie tupało mi
średnie stadko słoni. - I dokąd?
- Te nasze Sprawy, Sprawki, Spraweczki...
- wygłupiała się Mała w najlepsze. - Teraz
będą TAM - Podetknęła mi pod nos gazetę.
- Może raczej mi streść - poprosiłam trzy
mając się za głowę.
- Redakcja z bezdomnymi - odczytała Mała
tytuł artykułu i czekała na moją reakcję.
- Zamknęli tę gazetę? To niemożliwe!
- Nie na bezrobociu, a z bezdomnymi —
sprostowała Mała. - Czy ty mnie słuchasz?
Nie zamknęli, tylko przenieśli. Do tego
baraku dla bezdomnych.
- Aha... - powiedziałam słabo. - To gdzie
indziej nie było już miejsca?
- Widocznie nie... - Mała zrobiła efektow
ną p a u z ę -d la nich...
- Co ty opowiadasz! Dla nich, nie dla nich.
Co to za spiskowa teoria dziejów! - Iryta
cja wylazła ze mnie mimo moich wysiłków.
- E tam! Już ja tam swoje wiem! - napu
szyła się Mała.
- Co ty tam wiesz! - fuknęłam. Słonie przy
mierzały trepy.
- A wiem! Pamiętasz jak naszą szkolną
gazetkę wywalili do kanciapy po woźnym?
Chociaż pusta klasa stała!
- Wtedy u was potrzebne było miejsce na
izbę pamięci - sprostowałam i skrzywiłam
się. Zastukało mi gdzieś w okolicy ucha.
- Głowa cię boli? - zainteresowała się Mała
- Chcesz tabletkę?
- Nie - odpowiedziałam niegrzecznie, ale
zaraz się poprawiłam - Ćwiczę siłę woli...
A tak na marginesie, o remoncie tego biu
rowca mówiło się już dawno. Przenieśli ich,
bo... przenieśli - Wzruszyłam ramionami,
co było błędem . Słoniami zakolebało.
- A swoją drogą... Nie rozumiem, dlacze
go to niby ta właśnie gazeta miałaby być

dla kogoś niewygodna. Przecież to ... laur
ka... - zacytowałam Małą. - Tak wszyscy
mówią... Że nie ma o czym poczytać...
- No właśnie! - Rozpromieniła się Mała. Może to dlatego nikomu na nich nie zale
ży... - Zrobiła niewinną minkę. - A prze
cież byli tacy grzeczni... I tylko troszkę so
bie pozwolili... O tym rondzie, o płocie...
Ciuteńkę o progach... I o basenie... Już
wiem! - Podniosła do góry palec. - Wszyst
ko przez tę literówkę na czwartej stronie!
Taki ortograf...
- Ciekawe, co na to ich wydawca? - Pa
trzyłam na tabletkę w zasięgu ręki. - Czy
jem u nie zależy na prestiżu pisma? Nie dba
o swój wizerunek?
- Co chcesz? Przecież piszą o nich w po
wiecie! - Mała wypięła pierś i postukała w
rozłożoną
na stole
gazetę.
- Nie o to
mi chodzi!
Co to za gazeta, którą przerzucają to tu, to
tam... Bez stałego lokum, bez przyszłości...
Następna przeprowadzka gdzie? Pod wia
dukt kolejowy...?
- Chi, chi! - Mała nie wydawała się zbyt
zm artwiona.-Corazbliżej ludzi! Gdziejest
bliżej do czytelnika, jak nie na ulicy? Może
być pod wiaduktem! Albo zejdą do pod
ziemia... Podobno gdzieś na osiedlu mają
wolną piwnicę...
- Mają pecha... - Udało mi się nie kiwnąć
głową. - Coś mi tu jednak... - zaczęłam.
- Śmierdzi? - wyręczyła mnie Mała. - To
taki zapaszek uboczny...
- Co masz na myśli? - Ciągle nie mogłam
się zdecydować na chemiczne uśpienie sło
ni.
- Nic specjalnego. To nie pech, ale smro
dek przesadzania - oznajmiła z wyższością.
- Ogrodnictwo zalatuje tym, no - nawo
zem...
Słonie w trepach załomotały jakimś afry
kańskim rytm em . R ozejrzałam się za
szklanką z wodą.
- Przesadzania?
- No! Konfliktów z jednego gruntu na inny.
Ale jedno jest pewne! - Mała ożywiła się
znowu. - Teraz burmistrz otoczy ich spe
cjalną opieką! Przecież żaden ojciec nie
może wyprzeć się swojego dziecka...
- Nie rozumiem... Co ma do tego wszyst
kiego burmistrz? - Słonie zbaraniały. Chociaż może masz rację, rozwój lokalnej
prasy leży w interesie postępowej gminy...
Miejsca pracy - chociaż kilka, płaszczyzna
konwersacji ze społeczeństwem, a na ze
wnątrz - promocja gminy...
- Jaka tam promocja gminy! W baraku
mieszkają dzieci burmistrza. Tak mówią
o tych bezdomnych. A teraz redakcja to
ostatnie dziecko burmistrza...
(ani)

Ostatnie dziecko burmistrza

Wronieckie Sprawy 46(176) 2000

SPORT
PIŁKA NOŻNA

„NO W I"
NOWA WIEŚ
radości i problem y
Piłkarze B-klasy grupy IV zakończyli roz
grywki rundy jesiennej. W tej grupie grają
dwa zespoły z gminy Wronki - Nowi Nowa
Wieś i Warta Wartosław - beniaminek,
który został mistrzem jesieni.
Nowi zajęli 3 miejsce (22 punkty, bramki
37:25). Kadra zespołu składa się z 22 mło
dych zawodników, któtych średnia wieku
liczy 17 lat. Najskuteczniejszym zawodni
kiem jest Ireneusz Jeżyk, z dorobkiem 11
bramek. Najlepszym jednak zawodnikiem
rundy jesiennej został - w oczach zarządu i
zawodników - W ojtek Kalotka, który
strzelił 7 goli. Bramki zdobywali również:
Mariusz Rżysko - 6; Daniel Rusinek i Sła
womir Walicht - po 4; Sebastian Kwieciń
ski i Damian Mikołajczak - po 2.
Oczywiście, nie można zapomnieć o po
zostałych zawodnikach, którzy przyczyni
li się do sukcesu, jakim jest niewątpliwie
zajęcie na koniec rundy jesiennej trzecie
go miejsca - mówi prezes klubu, Tomasz
Rżysko. - Po zakończeniu sezonu 19992000 na stanowisku trenera zatrudniliśmy
Sławomira Walichta, który występuje w
zespole „Nowi” Nowa Wieś od 1992 r. i
gra nadal.
W ostatnim czasie zaszły też zmiany w za
rządzie klubu - konyynuje prezes. Zostały
przeprowadzone wybory uzupełniające ze
względu na brak zainteresowania pracą nie
których dotychczasowych członków zarzą
du. Jak się okazało, było to trafne posunię
cie, które poprawiło atmosferę w zespole i
co ważne - w zarządzie. Obecny zarząd klu-

Amica
Z kronikarskiego obowiązku podajemy
wyniki spotkań pierwszoligowego zespołu
Arniki Wronki, których nie publikowaliśmy
w m inionych w ydaniach W ronieckich
Spraw.
W meczu rewanżowym Pucharu UEFA
Amica zremisowała we Wronkach z Herthą Berlin 1:1. W Berlinie było 1:3 i Amica
nie awansowała do III rundy rozgrywek.
W ostatnich spotkaniach ligowych:
2:1
4:0
3:0
P.B.
Wronieckie Sprawy 46(176) 2000

Jak mówi prezes Rżysko, sytuacja finan
sowa klubu jest wręcz tragiczna. Tylko
dzięki sponsorowi było możliwe wystarto
wanie zespołu w obecnych rozgrywkach.
Dotkliwym wydatkiem dla klubu była wy
miana w 80% zużytego już sprzętu sporto
wego. Do dziś wymieniono około 50%.
Trwają rozmowy z firmą, która ma chęć
zakupić komplet strojów piłkarskich. Po
mieszczenie dotychczas wynajęte przez
klub jako szatnia, zostało sprzedane, a
nowy właściciel nakazał opuszczenie tego
pomieszczenia. W tym momencie klub zo
stał bez jakiegokolwiek lokalu. Jest to je
dyny klub z 12 klubów LZS-owskich dzia
łających na terenie gminy bez swojego lo
kalu. Zarząd klubu złożył wniosek do Za
rządu Miasta i Gminy Wronki, poparty
przez radnych z Nowej Wsi o ujęcie w pla
nie budżetowym środków na budowę po
mieszczeń klubowych na rok 2001.

KRĘG LE

Brąz dla
Artura Perza
W dniach 10-13. 11. 2000 roku w Ludowie Polskim rozegrane zostały I Indywi
dualne Mistrzostwa Polski Szkól Podsta
wowych, Gimnazjów i Średnich w War
cabach 100-polowych.
Z Wronek na mistrzostwa udało się trzech
chłopaków: Tomasz Napierała (SP-3) i Ar
tur Perz (SP-1) - rocznik 1989, którzy star
towali w grupie młodzików (grupa klas V
i VI) wśród 21 chłopaków oraz Adam Wa
lentynowicz (SP-2) - rocznik 1993 (grupa
klas I-I V), który startował w gronie 24 rówiśników.
Rozegrano zawody na dystansie 7 rund sys
temem szwajcarskim kontrolowanym w tem
pie trzech godzin na partię.

Artur Perz po rozegraniu'6 partii zgromadżił 9 punktów i w ostatniej rundzie zre
misował z późniejszym wicemistrzem Pol
ski, Bartoszem Zapartym ze Szczecina,
co dało mu trzecie miejsce i brązowy me
dal I Indywidualnych Mistrzostw Polski
Szkól Podstawowych. Z siedmiu partii
4 partie wygrał, w tym decydująca wygraDalsze losy drużyny zależne są od wspar - na z Tomaszem Napierałą, 2 partie zremi
sował, oraz jedną przegrał - z mistrzem Pol
cia finansowego ze strony rady gminy LZSski szkół podstawowych, Przemysławem
ów. Czynione są starania pozyskania no
Powałą z Gniezna.
wych sponsorów, którzy pomogą utrzymać
klub. Co roku przez nowowiejski LZS or Tomasz Napierała zajął piąte miejsce.
ganizowane są festyny, odbwają się także
O słabszym wyniku Tomka zdecydowała prze
grana partia z Arturem w czwartej rundzie.
konkursy piosenki dziecięcej.
Reasumując, klub LZS „Nowi” Nowa Wieś
to nie tylko piłka nożna, ale także kultura i
rekreacja - szeroko pojęta. Nie można po
zwolić, żeby ten klub przestał istnieć.
Radosław Fowie

T A B E L A I L IG I

z a k o ń c z y ła r u n d ę
n a 5. m ie jsc u

Pogoń Szczecim - Amica
Amica - Odra Wodzisław
Legia Warszawa - Amica

bu składa się z siedmiu osób, w tym czte
rech zawodników. W kadrze zespołu nie
przewidujemy zmian. Żaden z zawodników
nie jest kontuzjowany, ale dwóch musi pau
zować: obrońca - trener, Sławomir Walicht
za 4 żółte kartki i bramkarz Adrian Grzesiak
za czerwoną kartkę. Ambicją zarządu jest
przygotowanie młodych zawodników do wy
stępów w zespole. Jest to grupa licząca sied
miu młodych zawodników, w wieku 7 - 1 4
lat.

Jan Mamet

po rundzie jesiennej
1.Pogoń Szczecin
2. Wisła Kraków
3. Legia Warszawa
4. Zagłębie Lubin
5. Am ica Wronki
6. Polonia Warszawa
7. Stomil Olsztyn
8. Odra Wodzisław
9. Groclin Grodzisk
10.GKS Katowice
11 .Śląsk Wrocław
12.Ruch Radzionków
13. Widzew Łódź
14.Ruch Chorzów
15.Górnik Zabrze
16.Orlen Płock

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

35
35
30
25
24
24
19
18
17
17
16
16
16
15
13
12

Trzeci nasz reprezentant - Adam Walen
tynowicz zgromadził 6 punktów i zajął
16 miejsce, ale należał do wyróżniających
się graczy,rozegrał najdłuższe partie.
Gra i postawa Adama były lepsze od zaję
tego miejsca, a naszemu orlikowi zabrakło
kondycji psychicznej, która na pewno bę
dzie rosła z wiekiem.

22:1 tt
41:13
25:11
24:19
29:23
19:15
12:18
14:23
14:19
10:9
17:22
15:24
21:29
16:24
12:18
16:30

Obecnie grupa gimnazjalistek i gimnazja
listów przygotowuje się do I Drużynowych
Mistrzostw Polski Gimnazjów, które będą
rozegrane w Kikitach k. Jezioran (woje
w ództw o w arm ińsko - m azurskie) w
dniach 23-26. 11.2000 roku. Drużyna skła
dać się będzie z trzech osób, a w niej mini
mum jedna dziewczyna.
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SPORT & OWO
KRONIKA
POLICYJNA
K.P. WRONKI
Zuchwała kradzież
14 listopada z posesji w Wartosławiu
(w środku wioski) skradziono rower gór
ski. Postępowanie w toku.

Rowerzysta na gazie
Tego samego dnia we Wronkach zatrzy
mano nietrzeźwego row erzystę (2,15
prom.). Czeka go wniosek do kolegium.

Skorzystał z remontu
Również 14 listopada policja zatrzymała
na gorącym uczynku mężczyznę, który
kradł kostkę brukową z ulicy Poznańskiej.
Złodzieja przyłapano w chwili, gdy „to
war” załadowywał do bagażnika swego
samochodu.

Altanki kuszą?
15 listopada policja przyjęła zgłoszenie
o włamaniach do sześciu altanek działko
wych na Borku. Skradziono m. in.: kosiar
kę, wiertarkę, szlifierkę, rower górski, czaj
nik elektryczny. Postępowanie w toku.

Przez dziury do rowu
Tego samego dnia na drodze do Biezdrowa Osady kierowca fiata 126p wpadł do
rowu. Przyczyną „nagłego lądowania” były
dziury, które podczas remontu jezdni nie
odpowiednio zabezpieczyli drogowcy.

Bez kasku i dokumentów
16 listopada we Wronkach zatrzymano
nieletnich, którzy jeździli motorowerem
bez kasków i dokumentów. O zajściu
poinformowano szkołę, do której uczęsz
czają młodzi „piraci”.

Awantura w pogotowiu
19 listopada w nocy w pogotowiu ratun
kowym interweniować musiała policja.
18-letni chłopak, mając jakieś pretensje
do personelu medycznego, wszczął awan
turę. Młody mężczyzna udał się na pogo
towie po tym, jak został uderzony na dys
kotece w Chrzypsku. Sprawę dyskoteko
wego zajścia bada policja. Tymczasem
18-latek, który w stanie nietrzeźwym
(1,52 prom.) awanturował się z obsługą
medyczną, za zakłócanie spokoju stanie
przed kolegium.

Bo... szyba zamarzła
19 listopada w Ćmachowie 25-letnia ko
bieta, która ruszała fiatem 126p, uderzy
ła w zaparkowany na poboczu samochód.
Kierująca „maluchem” miała ograniczo
ną widoczność, bo... nie chciało jej się
wytrzeć zamarzniętej szyby. „Lenistwo”
kobieta przypłaciła mandatem karnym
w wysokości 250 zł.
Urlopowicz
[Opracowano na podstawie informacji udzie
lonych przez zastępcę komendanta KP we
Wronkach, asp. sztab. Wojciecha Warosia].
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Piłka nożna. Poznańska A -klasa

Czarni Wróblewo mistrzem jesieni
Po ostatnim meczu w rundzie jesiennej Czarni, pokonując Rakietę Głuponie na wła
snym boisku 4:1, wysunęli się na pierwsze miejsce w tabeli. Ostatnie ligowe bramki w
roku kończącym drugie millenium strzelili: Marcin Rykowski, Robert Ignasiński, Ja
cek Góral (do przerwy) i Radosław Kosberg.

Żonaci kontra Kawalerowie
Piłkarze z Wróblewa rundę kończyli tradycyj
nie meczem Żonaci - Kawalerowie.
Historia tych meczów sięga roku 1965. Te
„rycerskie turnieje” zapoczątkował ówczesny
księgowy PGR Wróblewo, Franciszek Łagódka i odtąd odbywają się co roku jesienią na
zakończenie rozgrywek piłkarskich. Wyniki
tych spotkań byty różne, jednak to nie wynik
był ważny, lecz integracja zawodników,
wspólna zabawa, koleżeńskie wspomnienia
przy kiełbasie i ognisku - mówi prezes Wie
sław Chojan.
Tak było i w tym roku. Mecz (2 x 30 min.)
zakończył się remisem 2:2. W pierwszej po-

łowie padły dwie bramki - po jednej dla Żo
natych (Wojciech Maćkowiak) i Kawale
rów (Radosław Kosberg). Po przerwie
bramkę dla Kawalerów strzelił Remigiusz
Obara, Jacek Góral wyrównał dla Żonatych
z rzutu karnego.
Po raz pierwszy nie zagrał prezes W. Cho
jan, sędziował mecz - bardzo dobrze.
Mecz nie mógł zakończyć się remisem,
ponieważ ktoś musiał piwo zafundować. O
tym rozstrzygnęły rzuty karne - 4:2 dla Ka
walerów. W końcu Żonaci powinni mieć
„kasę”...
P.B.
Tabela
klasy A, grupa III - po rundzie jesiennej

Czarni
dziękują
Z okazji zakończenia rozgrywek piłkar
skich i kończącego się roku 2000

wyrażamy podziękowanie
wszystkim,
którzy nam pomagali w pracy organiza
cyjno - sportowej. Długa jest lista osób
instytucji, zakładów - którzy nam w tym
roku w różny sposób pomogli. Wszyst
kim za każdy odruch pomocy - serdecz
nie dziękujemy.
Dziękujemy zawodnikom za ambicję
i poświęcenie, ich rodzicom za wspar
cie, trenerom, działaczom za wkład pra
cy społecznej, której efektem jest zaję
cie I miejsca na półmetku rozgrywek
A - klasy.
Zarząd LZS „ Czarni” Wróblewo

1. Czarni Wróblewo
2. Huragan Michorzewo
3. Sparta II Oborniki
4. Opał Lubasz
5. Rzemieślnik Kwilcz
6. Orzeł Ł owyń
7. Nałęcz Ostroróg
8. Wicher Strzyżno
9. Sokół II Pniewy
10. Sam Jastrzębsko Stare
11. KP Kamionna
12. Warta Obrzycko
13. Rakieta Głuponie

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

24
22
22
22
21
20
19
15
15
14
10
8
7

34:16
32:17
30:15
17:15
27:18
17:8
17:22
21:22
22:27
19:25
16:37
15:28
9:26

W rundzie jesiennej Czarni wygrali 7 spo
tkań, zremisowali 3, przegrali 2.
Królem strzelców został Maciej Rykowski
- 9 bramek. Pozostali strzelcy: Piotr Brzóz
ka - 7, Robert Ignasiński - 6, Maciej Cho
jan - 4, Jacek Górek - 3, Wojciech Spy
chała 2, Radosław Kosberg, Krzysztof
Anioł, Mariusz Drożyński i Piotr Bąk - po
1 bramce.
Zespół trenują - Michał Okoń i Przemy
sław Biedziak. Kierownik drużyny jest
Krzysztof Hennig.

Piłka nożna. Liga LZS-ów

Z m ia n a lid e ra
Gdy Iskra Biezdrowo wywalczyła tylko re
mis w spotkaniu z LZS Obrowo, wydawało
się, że jest to zwykłe potknięcie lidera.
W ostatnim spotkaniu rundy jesiennej (12 li
stopada) Iskra podejmowała na własnym bo
isku zespół Sparty Kluczewo i liczono na ła
twe zdobycie 3 punków. Tym bardziej, że
goście w poprzednim spotkaniu zostali roz
gromieni przez Tęczę Chojno aż 5:1. Jak się
okazało - po raz kolejny - mecz meczowi nie-

równy i o tym boleśnie przekonał się ze
spół Iskry Biezdrowo przegrywając ze Spartą 1:2. Z pewnością była to największa nie
spodzianka kolejki. Oto wyniki:
Świt Piotrowo - LZS Obrowo 0:2
Sokół Jasionna - Płomień Kłodzisko 5:2
Grom Rzecin - Tęcza Chojno 0:3
Błękitni Zamość - Fortuna Zielona Góra 4:1
Huragan Stróżki - pauza
Tabela na str. 11
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DYŻURY APTEK
R y n e k , te l.: 2 5 4 01 3 4
SOBOTA -25.11.2000, w godz. 8.00 - 13.00

B o r e k , t e k : 2 5 4 93 7 9
NIEDZIELA - 26.11.2000, w godz. 10.00 - 12.00

BIBLIOTEKA Publiczna
ul. S zkolna 2, tel.: 254 06 17
otwarta: pn. - pt. w godz.: 10.00-18.00
z wyjątkiem wtorku - do godz. 14.00

MUZEUM REGIONALNE

M

ul. Szkolna 2, tel.: 254 0617
Czynne:

wtorki, czwartki, soboty - od 10.00 do 14.00
środy, piątki - od 14.00 do 18.00
Inne godziny prosimy ustalać telefonicznie

W S a li R y c e r s k ie j K L U B

| f LT£BNJAT^ Ej

czynny od pon.-sob. (z wyjątkiem środy) od 17.00-21.00

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
Szamotuły, tek: (061) 29 20 299
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje o wolnych
miejscach pracy, z których mogą skorzystać zainteresowani. Ad
resy firm podawane są za pośrednictwem PUP w Szamotułach,
ul. Ratuszowa 2, po podaniu numeru oferty. Tek: 0-61 / 29-20-299.
Szamotuły - 766
- mechanik samochodów cięża
rowych (może być kierowca);
praktyka w zawodzie, praca na
jedną zmianę
Wronki - 771
- sprzedawca do sklepu mięsne
go, z doświadczeniem w tej
branży
Szamotuły - 772
- cukiernik; po wojsku, prakty

ka w zawodzie
Szamotuły - 773
- kierowca kategorii B z grupą
inwalidzką
Duszniki - 774
- lakiernik samochodowy; prak
tyka, praca na dwie zmiany
Poznań - Wola - 775
- 2 osoby do pracy w hotelu; zna
jomość języka niemieckiego lub
angielskiego, wiek do 23 lat

Kino „Gwiazda”
te l.: 2 5 4 0 2 2 9
Data/godz.:
Tytuł:
Prod. / od lat
21.11 -2 7 .1 1 /1 9 .0 0
PATRIOTA
U S A /15
28.11 -3 .1 2 / 18.00
PRYMAS
p o i / 15
2 8 .1 1 -3 .1 2 /2 0 .0 0
GNIEW OCEANU
U S A /15
Kasa kina czynna na godzinę przed seansem.
W soboty kino nieczynne.

wronieckie
sprawy •
tel. 0602 803 756
fax: (067)254 16 16
o - mail:

wronieckie @ priv5. onet.pl
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ZIELONA MILA
Dramat
Reżyseria: Frank Darbont
Obsada: Tom Hanka, David Morse, Bonnie Hunt, Michael
Ciarkę Dunkan, James Cromwell
Czas projekcji: 180 min.
Paul Edgecomb jest emerytowanym strażnikiem więziennym. Pew
nego dnia wracają przykre wspomnienia z młodości.
W 1935 roku Paul był szefem strażników bloku śmierci w więzie
niu Cold Mountain. Jego obowiązkiem było odprowadzanie ska
zańców do celi śmierci długim korytarzem wyłożonym zielonym
linoleum zwanym „zieloną milą”. Pewnego dnia do bloku trafia
John Coffey - potężny czarnoskóry osiłek oskarżony o zamordo
wanie dwóch białych dziewczynek. Pomimo swojego wyglądu
Coffey okazuje się być łagodnym człowiekiem obdarzonym uzdrowicielską mocą.
Jak potoczą się losy olbrzyma? Czy Paul uwierzy w jego niewinność?
Zobaczcie sami, b o ,(Zielona Mila” to piękny i wzruszający film.
Jestem pewna, że niejednemu widzowi zakręci się łza w oku pod
czas oglądania tego filmu.
Anita

Uwaga Emeryci i Renciści!
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
we W ronkach
zaprasza swych Członków i Sympatyków na zebranie,
które odbędzie się w dniu 26 listopada
2000 roku o godz. 16.00
w Doniu Kultury przy ul. Poznańskiej.
Po zebraniu W ieczorek Andrzejkowy
W szystkich zainteresowanych
prosimy o dokonywanie zapisów
w każdą środę od godz. 10.00 do 12.00
w Domu K ultury przy ul. Poznańskiej.
SERDECZNIE ZAPRASZAM Y!
ZARZĄD
Piłka nożna. Liga LZS-ów - TABELA
1. Sokół Jasionna
2. Tęcza Chojno
3. Iskra Biezdrowo
4. Błękitni Zamość
5. Płomień Kłodzisko
6. LZS Obrowo
7. Sparta Kluczewo
8. Fortuna Z. Góra
9. Grom Rzecin
10. Świt Piotrowo
11. Huragan Stróżki

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

24
22
21
21
18
16
10
9
7
6
5

35:13
34:17
44:22
29:22
40:20
30:21
12:20
22:41
15:32
15:44
23:47

W ydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, siedziba: 64-510 Wronki, ul. Szkolna 2.
Redaktor naczelny: Paweł Bugaj.
Druk: Zakład Graficzny - STS - Czarnków, tel. 255 27 74
Reklamy i ogłoszenia - od poniedziałku do czwartku 9.00 -12.00 i na dyżurze redakcyjnym w piątek 17.00 - 20.00.
Hedakcja zastrzega sobie prawo decydowania o publikowaniu otrzymanych materiałów,
dokonywana skrótów, zmiany tytułów i adiustacji Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Adres redakcji: 64-510 Wronki, ul. Powstańców Wlkp. 23
Numer zamknięto 20.11.2000 r.
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Publiczne Gimnazjum we Wronkach
ogłasza konkurs
na grafikę komputerową

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

STANISŁAW KOBIAŁKOWSKI
- badanie profilaktyczne pracowników
i podejmujących pracę
- badanie młodocianych podejmujących
praktyczną naukę zawodu
- badanie kandydatów do szkół
ponadpodstawowych i wyższych
- badanie kierowców i ubiegających się
o prawo jazdy
- zawieranie z Pracodawcą umowy na
sprawowanie profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami

PRZYCHODNIA LEKARSKA

„M E D 1 C V S ”
64-510 WRONKI, ul. Partyzantów 14 (I piętro)
teł. (0-67) 254-32-48
(0-67) 254-05-02
KONTAKT DOMOWY:
64-510 Wronki, os. Staszica 6/6
tel. (0-67) 254-07-17

Temat grafiki: dowolny
Dla kogo?: kategoria 1 uczniowie szkół podstawowych
kategoria II - uczniowie gimnazjum
Wykonanie: praca musi być samodzielna i wykonana
w jednym z programów PAINT (PC) lub CLARIS WORKS
(MAC)
Uwaga: w pracach nie wolno wykorzystywać gotowych elementów
(CLIPART) i skopiowanych fragmentów innych prac.
Forma: wydruk w formacie kartki A4 lub pliku na dyskietce (do
zwrotu)
Opis: Praca powinna być opisana według schematu:
imię i nazwisko; szkoła, klasa; adres (telefon); tytuł pracy
Termin: prace powinny być złożone do 30 listopada 2000 roku
Miejsce: odbiór prac w jednym z miejsc w Gimnazjum we Wronkach
a) do rąk nauczyciela Rafała Nawrockiego (sala nr 18)
b) u dyżurnych przy głównym wejściu
c) w sekretariacie Gimnazjum we Wronkach
d) przesyłka pod adresem: Publiczne Gimnazjum we Wronkach
ul Polna 5
64-510 Wronki
konkurs grafiki
Rozstrzygnięcie: wyniki będą znane na początku grudnia 2000
roku i przekazane do wszystkich uczestniczących w konkursie
szkół
Nagrody: oczywiście!!!!!
atrakcyjne akcesoria i materiały komputerowe!!!
organizator: nauczyciel informatyki, mgr Rafał Nawrocki

Business Lider prowadzi w interesach
Jeśli masz małą lub średnią fir
mę, pakiet usług finansowych
B u sin ess Lider poprowadzi Cię
do sukcesu. Korzystanie z niego
jest bardzo proste.
Wysoko oprocentowany rachu
nek otworzysz bez wypełniania
wniosku, a nadwyżki finansowe
możesz automatycznie lokować
na wyższy procent.
Do Twojej dyspozycji będą także
o verdraft i kredyty udzielane
szybko i przy minimalnym zabez
pieczeniu.
A do większości operacji wystar
czy Twój komputer.
Aby poznać szczegóły, przyjdź lub
zadzwoń.

Infolinia: 0 - 801 365 365, w w w .pekao.com .pl

BANK PEKAO SA
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ZAPRASZAMY DO I ODDZIAŁU BANKU PEKAO SA
WE WRONKACH UL. CHROBREGO 1
TEL.: (0-67) 25 - 41 - 279
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PIECZĄTKI
KSERO

STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Marian Stańko

SZYBKIE TERMINY - WYSOKA JAKOŚĆ - KONKURENCYJNE CENY

W Y D A W N IC T W O

Firma Poligraficzno-Reklamowa

f

Pokrycia dachowe - raty.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Pokrycia dachowe - transport.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Płyta bitumiczna „ONDURA” - USA, 2x1,25.
tel. 255 19 83______________________________

czynne:
pn. - pt. 7.00 - 20.00
w soboty pracujące 7.00 - 13.00

WRONKI, ul. Ratuszowa 2, Tel. 067 25 42 888

Pokrycia dachowe - sprzedaż.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________
Pokrycia dachowe - montaż.
PROMOTECH - tel. 255 19 83________________

tel.: 254 72 42
• obowiązkowe badania
techniczne
• usługi diagnostyczne
• znakowanie pojazdów

NAJLEPSZE CENY PRZY DUŻYCH NAKŁADACH

O G Ł O S Z E N IA D R O B N E

Dachówki - UNIBET 1BF, BRAAS, ROBEN,
WIEKOR. tel. 255 19 83_____________________
Blachy dachówkopodobne - tel. 255 19 83

S alon F ryzjerski

Blachy trapezowe Alu - cynk. tel. 255 19 83

P a try c ja P r z e w o ź n a

Grzejniki aluminiowe i stalowe - tel. 255 19 83

KREDYTY
H IP O T E C Z N E
SA M O C H O D O W E
GOTÓW KOW E

W ro n ki ul. W s p ó ln a 5
O s. Na G órce

tel. 0 6 0 7 0 8 4 7 9 0
S e rd e czn ie za p ra s z a m
w t. -pt. 9.0 0 — 17.00
s o b o ta 8 .0 0 — 1 4 .0 0

Grzejniki miedziane „RADIATOR”
- tel, 255 19 83_____________________________
Kotły węglowe i mialowc - tel. 255 19 83
Okna dachowe i ścienne PCV - tel. 255 19 83
Bramy garażowe uchylne - tel. 255 19 83
System dociepleń Atlas - tel. 255 19 83

do 48 000 PLN
do 3 000 PLN bez zgody współmałżonka
C ~

T

do 7 000 PLN

Sprzedam garaż
na osiedlu Staszica,
tel.: 254 12 34

Szamba PCV - tel. 255 19 83_________________
P raco w ałeś legalnie - Niemcy, Europa Z a
chodnia, o d zy sk u jem y p o d atek .
Tel.: (0-71) 385 20 18

Przyjdź lub zadzwoń,
dopasujemy kredyt
do Twoich możliwości!
Wronki, ul. Poznańska 41
Tel.: (067) 254-21-26

V________________________________ )

Wełna mineralna „Rockwool” - tel. 255 19 83

U słu g i h y d ra u lic z n e w o d n o - k analizacyj
ne, gaz, c. o. S o lid n ie, szy b k o , tanio
Tel. 0 604 - 400 - 289
________________
S p rz e d a m d o m je d n o r o d z in n y do rem on
tu. Teł.: (0 91) 442 19 91

pn-pt 9.00-17.00

Z o sta ń k o n s u lta n tk ą A V O N -u
Tel.: 0 -6 0 4 118 680_____________________

'

T o w a r z y s k ie

artfrrzejkowe
drukujemy bezpłatnie!!!

^

M ie sz k a n ie d o w y n a ję c ia 45 m 2
tel.: (0 -6 7 ) 2 5 4 15 51___________________
S Y S T E M Y A L A R M O W E dla biur i sklepów. T ek: (0 61) 292 02 39_______________
Z a o p ie k u ję się d z ie c k ie m .
Tel.: 0603 282 541______________________

Elżbieta i Jerzy Bajonowie
polecają:
PŁ Y T Y N ID A G IP S
i pro file
w cenach k o n k u re n c y jn y c h
(transport gratis!)
■

• FARBY & KLEJE
• TAPETY & KASETONY
• SILIKONY
• ATLASY (duży wybór)
• OKNA PCV
(montaż, gwarancja)
• LAMPY
P Ł Y T K I C E R A M IC Z N E
W ronki,
ul. D w orcow a 2
(przy dworcu PKP)
Pn - pt: od 8.00 do 17.30
w soboty: 8.00-13.30
Tel./fax: 254 94 76

K ie ro w c a p o d e jm ie s ta lą lu b d o ry w c z ą
p ra c ę , (św iad ectw o kw alifik acji, praktyka)
Tel. 0-608 035 893__________________ __
S p rz e d a m p ó ł d o m u z o so b n y m w ejściem
Tel. 0-602 122 365

Hurtownia styropianu
od FS 12 do FS 40.
Płyty, bloczki, gzymsy, elementy elewacji
styrotop, styrogips, styrofiex itp.

Ceny najniższe - sprawdź!
Serdecznie zapraszamy

PPHU KAKABA
Ćmaehowo 46
tel. 0602 752 342
0604 640 369

DOGODNY DOJAZD I PARKING
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WIEŚCI 2 CHOJNA

OD CZYTELNIKÓW

C H O JE N S K IE
£

S Y G N A Ł Y ...

• Dom Kultury przy współpracy z Roma
nem Pomianowskim, szefem Gminnej Ko
misji Profilaktyki uruchomił Spotkania
Piątkowe dla Młodzieży. Spotkania pole
gają na realizacji programu kulturalno sportowego w salach DK. Wystartowała
także sekcja kabaretowa, którą prowadzi
Oskar Woźny z Binina, aktor Teatru Pol
skiego w Poznaniu.
• Dziewięcioro lektorów Mszy św. ukoń
czyło kurs szkoleniowy. Kurs na lektorów
Archidiecezji Poznańskiej odbywał się la
tem w Chojnie, a jego podsum ow anie
i wręczenie legitymacji oraz krzyży lektorskich nastąpiło w kościele p.w. św. Micha
ła w Poznaniu.
• Niemalże z całej Wielkopolski do Choj
na przyjeżdżały osoby po odbiór imien
nych paczek od Komitetu Pomocowego
z Emmen (Holandia). Nad sprawnym wy
dawaniem paczek czuwali holenderscy go
ście z Ali Sanders na czele oraz panie
z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wronkach. Następny trans
port przyjedzie na wiosnę.
• W niedzielę 26 listopada odbędzie się
odpust ku czci Chrystusa Króla. Udział
w sumie odpustowej ogodz. 12:00 weźmie
poznański chór Madrygaliści Poznańscy
im. Wacława z Szamotuł.
• Nowy wiek chojanie i goście przywitają
między innymi w sali Domu Kultury. Tym
razem organizatorem zabawy sylwestrowej
jest Rada Sołecka Chojno Wieś. Bilety
w cenie 80 zł. od pary.
• Praw dopodobnie od stycznia 2001
mieszkańcy Chojna i najbliższej okolicy
będą mieli możliwość skorzystania z pora
dy lekarskiej na miejscu. Są zaawansowa
ne rozmowy w tej istotnej dla chojanów
sprawie.

co

W p SĄDZISZ
A a , O TYM...?
Na piątkowym dyżurze nikt nie zadzwonił,
żeby podzielić się uwagami na temat tygo
dnia: Co sądzisz o efektach dwuletniej
pracy Rady Miasta i Gminy Wronki
obecnej kadencji?
Czyżby nie było żadnych efektów? A może
Czytelnikom zabrakło słów...?
Temat tygodnia pozostaje aktualny. Prosi
my o kontakt pocztowy lub osobisty - po
przeprowadzce nie mamy z Wami łączno
ści telefonicznej.
redakcja
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Jeszcze o ludziach i zwierzętach
Dziś znów przekazuję Czytelnikom infor
mację i refleksje dobre i złe, bo takich do
starczyło samo życie.
Wspominany już przeze mnie zlot i parada
jamników w Krakowie 23 września b.r.
miały swe reperkusje w mediach: 28 paź
dziernika b.r. w TVP 2 podczas retransmi
sji b enefisu 55- letniego „P rzekroju”
i w Kurierze sensacji TV Polsat oraz na ła
mach samego „Przekroju” nr 40 z 1 paź
dziernika b.r. Prezydentem jamniczej elity
został jamnik o imieniu Topsel, pierwszą
dam ą-jam niczka
Sonia, najbardziej
Andrzej Kopliński
f o to g e n ic z n y m
okazał się jamnik
Toffi, najdłuższym
był Gapcio (121
cm) , najstarszy Bert (16 lat), naj
m łodszą- Diezi (3 miesiące). Jamniki pro
wadziły swoich opiekunów, nie odwrotnie.
Piosenkę ze słowami Jerzego Kerna „Psia
niedziela” dla dwunogów i czworonogów
zaśpiewał Zbigniew Rej. Patronujący zlo
towi i paradzie „Przekrój” ogłosił konkurs
na ludzko - psie hasła, spośród których naj
dowcipniejszymi okazały się:

zała nowo powstały, reprezentacyjny szwa
dron jazdy, nawiązujący do chlubnych tra
dycji Wojska Polskiego, w którym miłość
do konia była odwieczną cechą Polaków.
Przepraszam myśliwych, że nie przepadam
za m yślistwem - niech ludzie pozwolą
zwierzętom wolno żyjącym żyć swobodnie.
Wolałbym, aby myśliwi intensywniej po
lowali na kłusowników, którzy w okrutny
sposób odbierają życie tym zwierzętom.
1jeszcze smutna wiadomość z ostatniej chwi
li: W dzienniku krajowym TVP 2,3 listopa
da b.r., prowadząca własnym sumptem schro
nisko dla bezdomnych zwierząt w Luwinie
Kłodzkim, Violetta
Villas powiedziała,
że wobec nieżyczli
wego stanow iska
władz lokalnych, bę
dzie musiała ze swo
imi podopiecznymi
wrócić do podstołecznej Magdalenki.

Nie błądzi, kto sądzi,

że jam n ik m ną rządzi

- Czy nad Wisłą, czy na świecie, jamnik pies na tysiąclecie!
- Nie błądzi, kto sądzi, że jamnik mną rządzi!
- Przywiązanie jamnika nie ze smyczy wynika!
- W wielkość jamników wierzę, choć są na
parterze!
Najstarszym serialem telewizyjnym o zwie
rzętach, co praw da głów nie żyjących
w ogrodach zoologicznych, jest prowadzo
ny przez państwa Gucwińskich z Wrocła
wia magazyn : Z kamerą wśród zwierząt w
TVP 1, najmłodszym telenowela dokumen
talna: Lecznica pod św. Franciszkiem w
reżyserii Teresy Kotlarczyk w TVP 1. Oby
dokonał przełomu wśród mniejszości- na
szczęście - Polaków wrogo nastawionych
do naszych „sióstr i braci mniejszych”!
3 listopada b.r. z okazji święta patrona my
śliwych - świętego Huberta TYP 2 poka

Sprostowania
W cyklu Ludzie i zwierzęta pojawiły się
błędy.
IV numerze 40 IVS błędnie podano datę
założenia odpowiednika dzisiejszego
Towarzystwa Opieki nad zwierzętami powinno być 1864.
W numerze 42 WS hasło złotu jamników
w Krakowie winno brzmieć: ,,N apocho
dzie wyszczekamy - co myślimy”.

A zwierzęta są często życzliwe dla siebie
wzajemnie i dla ludzi aniżeli ludzie dla
zwierząt. Oto przykłady: pies rasy owcza
rek niemiecki, przygarnięty przez lokato
rów bloku po wyrzuceniu go z samochodu
na trasie Katowice - Kraków, na widok
przyprowadzonej przez dzieci, również
wyrzuconej na tej samej trasie, wysoko cię
żarnej suki- kundelki - zrobił jej miejsce
na swym wygodnym legowisku! Instynkt
czy morale zwierząt? Opisem tego zdarze
nia, niestety nie sfilmowanego przeze mnie,
zainteresował się zoopsycholog, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Sosnowiecki lekarz internista - Michał
Barański, członek Unii Polskich Pisarzy
Lekarzy, w swym tomiku: „Zadumki i
drwinki” stwierdza przekornie:
„Zazdroszczę lekarzom weterynarii, bo wi
dzą wdzięczność w oczach swych pacjen
tów”. Solidaryzuję się z drem Barańskim i
z bardzo wieloma lekarzami weterynarii.
Zwierzęta, jeżeli okażą się niewdzięczne dla
siebie wzajemnie lub dla ludzi, to tylko za
przyczyną ludzi.
cdn.

W numerze 45(175) Wronieckich Spraw
w artykule pt. „Dwa budynki przez dwa
dzieścia lat” podczas przepisywania tek
stu wprowadzono dwu nieprawidłowe
sformułowania. Powinno być: „Zebrane
czynsze Przedsiębiorstwo Komunalne sp.
z o.o. odprowadza do gminy, Miesięcz
ny przypis”, a nic, jak zamieszczono:
„(...) odprowadza od gminy. Miesięczny
przepis "oraz „(...) reorganizujących się
instytucji”, a nie „(...) reorganizacyjnych
się”.

Za pomyłki autorów tekstów i czytelników przepraszamy - redakcja

Wronieckie Sprawy 46(176) 2000

Brązowy medalista I Indywidualnych
Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych
w warcabach 100-polowych - Artur
Perz, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1
we Wronkach (s. 9)

C zarn i W róblew o - m istrzo w ie je sie n i

fot. P a w e ł B u g a j

podsumowali rundę klubowym spotkaniem Żonaci - Kawalerowie (na zdjęciu), które zakończyło się remisem 2:2 (czyt. s. 10)

Z rodzinnego aCóumu

A JO W ozeA Jcy

Redakcja W ro n ie c k ic h S p r a w zaprasza Czytelników do
prezentacji zdjęć z rodzinnych albumów. Prosimy o zdję
cia aktualne, dotyczące ważnych wydarzeń w życiu
(np. urodziny, komunia, ślub, matura, kupno samocho
du, nowe mieszkanie, nowy członek rodziny - w tym
również zwierzak...).
Do zdjęć obowiązkowo należy dołączyć opis (kogo i w
jakiej sytuacji zdjęcie przedstawia) oraz zgodę na publi
kację. Jeśli zdjęcie nie jest dostarczane do redakcji oso
biście - należy podać numer telefonu.

KO CZBK
18 listopada pierwszą rocznicę urodzin obchodziły
Magdalena i Julia Dąbek - bliźniaczki

W Święto Niepodległości (11.11.2000) ślubowali
sobie Sylwia Banaszkiewicz i Karol Blunck

OSPRZĘT SPAWALNICZY - ELEKTRYCZNY I GAZOWY

SKLEP FIRM O W Y
akumulatory samochodowe
R o k z a ło ż e n ia 1 953

w 24 wersjach
i z gwarant^
na 24 -mies

Największy
wybór
materiałów
złącznych

Wronki, ul. Partyzantów 5
tel.: (067) 254 04 31, fax: (067) 254 04 72
Dział Marketingu i Sprzedaży (067) 254 04 72

Sklep czynny od 7.00 do 17.00
w soboty od 9.00 do 13.00

